
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

েীতকালীর্ ঝম্বের আম্বগ তার কিম্বল প্রিলভাম্বি আক্রান্ত হম্বত পাম্বর িম্বল প্রতোবেত অঞ্চলগুবলম্বত 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেট সম্পদ বর্ম্ব াগ কম্বরম্বের্  

  

বর্উ ই কন  এিং মধ্ে-হাডসর্-হাডসর্ অঞ্চলগুবলম্বত 4 স্টেম্বক 8 ইবঞ্চ তুষারপাত হম্বি; লং আইলোম্বে 

4 স্টেম্বক 7 ইবঞ্চ তুষারপাত হম্বি  

  

অম্বরঞ্জ, পটুর্াম, রকলোে, ওম্ব েম্বেোর, ব্রঙ্কস, বর্উ ই কন , কুইন্স, বরেমে, র্াসাউ এিং সাম্ব াক 

কাউবিম্বত েীতকালীর্ ঝম্বের সতকন তা কার্নকর হম্বে দপুরু 01.00টার সম , মােন  4 সকাল 

07.00টা অিবধ্।  

  

বর্উ ই কন িাসীম্বদর সািধ্ার্ হম্বত িলা হম্বে েলাম্ব রার সম  কারণ ঝে স্টসামিার সকাম্বলর 

র্াতা াতকে  িোহত করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা বিসৃ্তত শীতকালীর্ ঝমের আমগ তার কিমল প্রিলভামি আক্রান্ত হমত পামর িমল 

প্রতযাবশত অ্ঞ্চলগুবলমত স্টেমের সম্পদ বর্ম াগ করার কথা স্ট াষণা কমরমের্, এই ঝে ভাবর তুষারপাত বর্ম  

আসমত পামর রবিিার রাত স্টথমক স্টসামিার সকাল অ্িবি। এই বসমেম বর্উ ই কন  এিং মিয-হাডসর্ অ্ঞ্চমল 4 

স্টথমক 8 ইবঞ্চ, এিং লং আইলযামে 4 স্টথমক 7 ইবঞ্চ উৎপাদর্ করমি িমল আশা করা হ । এই বসমেমমর ফমল 

স্টসামিার সকামল গাবে চলাচল কঠির্ হম  উঠমত পামর এিং বর্উই মকন র অ্বিিাসীমদর চলাচমলর সম  

সািিার্তা অ্িলম্বর্ করা উবচত।  

  

"চরম আিহাও া স্টের্ র্তুর্ প্রথাবসদ্ধ আচরমণ দাাঁবেম মে, আমরকটি তুষারপামতর  ের্া রামযযর স্টিবশর ভাগ 

যা গা  আ াত করমি িমল আশা করা হ । আবম বর্উ ই কন িাসীমদর স্টর্াংরা এিং সম্ভািয বিপজ্জর্ক 

োতা ামতর অ্িস্থা সম্বমে প্রস্তুত হমত অ্র্ুমরাি করবে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা অ্বভজ্ঞতা স্টথমক 

বশমেবে স্টে এই সি পবরবস্থবতমত অ্বিক-প্রস্তুবত থাকা ভামলা - আপবর্ েবদ ঝমের আমগ প্রস্তুত র্া হর্, তাহমল 

িে স্টদবর হম  োমি। স্টসই কারমণ আমরা স্টেমের অ্র্যার্য অ্ংশ স্টথমক সম্পদ পণূঃবর্ম াগ কমরবে স্টসই সি 

অ্ঞ্চমল স্টেোমর্ সমিনাচ্চ তুষারপাত আশা করা হমে, এিং আমামদর স্টেে এমযবিগুবল প্রস্তুত স্থার্ী  অ্ঞ্চলগুবলমক 

সাহােয করমত তামদর ো প্রম াযর্ এই ঝে েের্ চলমে।"  

  

অ্ি:স্টেপণ শুরু হমি বিমকমল স্টেমের স্টিবশর ভাগ যা গা  তুষারপামতর সম্ভাির্া সহ। অ্ি:স্টেপণ রামযয 
দবেণভাগ স্টথমক প্রমিশ করমি হাল্কা িবৃির আকামর। বিমকমলর স্টশষভামগ, হাল্কা তুষারপাত শুরু হমি, ো আয 

সেযা 6োর মমিয পুমরাপুবর তুষারপামত পবরণত হমি এিং তা চলমি সারারাত স্টভার অ্িবি। বদমর্রমিলা  িরফ 

যমার পবরমাণ সািারর্ত এক ইবঞ্চর কম হমি। সি স্টচম  স্টিবশ িরফ যমম্ব বর্উ ই কন  বসটিমত এিং  
মিয-হাডসর্ অ্ঞ্চমল; স্টেোমর্ 4 স্টথমক 8 ইবঞ্চ িরফ যমা সম্ভি, এিং লং আইলযামে 4 স্টথমক 7 ইবঞ্চ িরফ যমা 



 

 

সম্ভি। তা োোও একটি শীতকালীর্ ঝমের সতকন তা যাবর করা হম মে এিং তা কােনকর হমে দপুুর 1.00ো 
স্টথমক মাচন  4, সকাল 7.00 অ্িবি অ্মরঞ্জ, পেুর্াম, রকলযাে, ওম েমচোর, ব্রঙ্কস, বর্উ ই কন , কুইি, 

বরচমে, র্াসাউ এিং সামফাক কাউবিমত।  

  

বফঙ্গার স্টলকস, র্থন কাবি, স্টসিাল বর্উ ই কন , স্টমাহক ভযাবল অ্ঞ্চমল 1 স্টথমক 3 ইবঞ্চ িরফ যমা সম্ভি, 

কযাবপোল অ্ঞ্চমল 2 স্টথমক 4 ইবঞ্চ িরফ আশা করা হমে, এিং সাদার্ন টি ার অ্ঞ্চমল 3 স্টথমক 5 ইবঞ্চ হও া 
সম্ভি। পবিম বর্উ ই মকন  এক ইবঞ্চর কম িরফ যমা সম্ভি।  

  

সপ্তাহান্ত যমুে বর্উই মকন র অ্বিিাসীমদর স্থার্ী  আিহাও া প্রবতমিদর্গুমলার উপর  বর্ষ্ঠ র্যর রাো উবচত। 

আিহাও া পেনমিেণ, সতকীকরণ, উপমদশক এিং সিনমশষ পূিনাভামসর একটি সমূ্পণন তাবলকার যর্য, বভবযে 

করুর্ র্যাশর্াল ওম দার সাবভন স ওম িসাইে।  

  

এম্বেবন্সর প্রস্তুবত  

বডপােন মমি অ্ফ ট্রািমপামেন শর্ (Department of Transportation)  

পবরিহণ দপ্তর (Department of Transportation) 3,900 এরও স্টিবশ পবরচালক এিং তত্ত্বািিা ক বর্ম  

প্রস্তুত প্রবতবক্র ার যর্য রাযয যমুে। অ্বিদপ্তমরর ির্রতন মামর্ 1,599টি প্লাও ট্রাক, 186টি মাঝাবর েমতার প্লাও, 

51টি স্টো প্লাও, 324টি িে স্টলাডার এিং 39টি স্টনা স্টলা ার আমে। কযাবপোল অ্ঞ্চল, মিয-হাডসর্-হাডসর্ 

অ্ঞ্চল, সাদার্ন টি ার এিং লং আইলযামে বরযাভন  ট্রাক সমু্পণনভামি বর্ম াগ করা হমি। কম প্রভাবিত অ্ঞ্চমল 

বরযাভন  ট্রামকর িযিহার মূলযা র্ করা হমি পুমরা  ের্া যমুে, এিং প্রম াযর্ হমল বর্ম াগ করা হমি।  

  

তা োোও, সঙ্কেপূণন এলাকা  তুষার এিং িরমফর কাময সহা তা করার যর্য, আেটি িে প্লাউ ট্রাক, 70 যর্ 

প্লাউ ট্রাক পবরচালক, 12 যর্ তত্ত্বািিা ক, একটি ICS সহা ক বিমশজ্ঞ এিং একযর্ স্টমকাবর্কমক বর্ম াগ 

করা হমি বর্ম্নবলবেতরুমপঃ  
  

• কযাবপোল অ্ঞ্চল র্থন কাবি স্টথমক পামি চারটি িে প্লাউ ট্রাক, আেটি প্লাউ পবরচালক, এিং 
দইুযর্ তত্ত্বািিা ক।  

• মিয-হাডসর্ অ্ঞ্চল ে টি প্লাউ পবরচালক পামি এিং একযর্ তত্ত্বািিা ক পামি স্টমাহক ভযাবল 

স্টথমক, দশটি প্লাউ পবরচালক এিং দটুি তত্ত্বািিা ক পামি স্টসিাল বর্উ ই কন  স্টথমক, পাাঁচটী 

প্লাউ পবরচালক এিং একটি তত্ত্বািিা ক পামি বফঙ্গার স্টলকস স্টথমক, সাতটি প্লাউ পবরচালক 

এিং একটি তত্ত্বািিা ক পামি পবিম বর্উ ই কন  স্টথমক, চারটি প্লাউ ট্রাক এিং পবরচালক আর 

তার সামথ একটি তত্ত্বািিা ক পামি সাদার্ন টি ার স্টথমক, এিং একটি ICS সহা তার বিমশষজ্ঞ 

পামি কযাবপোল অ্ঞ্চল স্টথমক।  

• লং আইলযাে 10টী প্লাউ পবরচালক এিং দটুি তত্ত্বািিা ক পামি বফঙ্গার স্টলকস স্টথমক, 20টি 

প্লাউ পবরচালক এিং দটুি তত্ত্বািিা ক পামি পবিম বর্উ ই কন  স্টথমক।  

• লং আইলযাে একযর্ স্টমকাবর্ক ও পামি সাদার্ন ো ার স্টথমক।  

  

তা োোও, িরমফর যমাে িাাঁিা কমািার যর্য 14 ইবঞ্চ লম্বা  র্াগামলর এক্সকযামভের বর্ম াগ করা হমি সর্াক্ত 

যা গা  িরফ যমা পবরষ্কার করার যর্য। I-84 এ ভাবর স্টো ট্রাক স্থাপর্ করা হমি অ্মরঞ্জ এিং পুের্াম 

কাউবিমত আর তার সামথ বমমডাব্রুক স্টেে পাকন ওম  এিং I-495 লং আইলযামে।  

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__alerts.weather.gov_cap_ny.php-3Fx-3D1-23-5Fblank&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=gHDyCvJ_dC46C0AhC8lHN35Qfl2icmawYoIxv99wiBg&e=


 

 

থ্রুওম  অ্মথাবরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওম  অ্মথাবরটির (Thruway Authority) 671 যর্ সপুারভাইযার ও চালক আমে োরা সমগ্র স্টেে যমুে 

247টি িে স্টনা প্লাও, 126টি মাঝাবর স্টনা প্লাও, 11টি স্টো প্লাও এিং 57টি স্টলাডার বর্ম াগ করমত এিং 
111,000 েমর্রও স্টিবশ রাস্তার লিণ প্রম াগ করমত প্রস্তুত। তা োোও, থ্রুওম  অ্মথাবরটি (Thruway 

Authority) 10টি অ্বতবরক্ত িে তুষার প্লাউ এিং পবরচালক পুণঃবর্ম াগ কমরমে মিয- এিং বর্ম্ন হাডসর্ 

ভযাবলমত স্টেোমর্ আশা করা হ  ঝে এক িৃহত্তর প্রভাি স্টফলমি। থ্রুওম মত শীমতর আিহাও া অ্িস্থার িযাপামর 

স্টমােরচালকমদর সতকন  করমত বিবচত্র্যম  িাতন া বচহ্ন, হাইওম  সতকন তা স্টরবডও এিং স্টসাশযাল বমবড া িযিহার 

করা হ ।  

  

থ্রুওম  অ্মথাবরটি স্টমােরচালকমদর তামদর স্টমািাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড করমত উৎসাবহত কমর ো আইমফার্ 

এিং অ্যা ন্ড্রম ড বডভাইমস ডাউর্মলাড করার যর্য বির্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি স্টমােরচালকমদর িাস্তি-সমম  

ট্রাবফক এিং বদক বর্মদনশর্া সহা তা লামভর সরাসবর সুমোগ প্রদার্ কমর। এোোও স্টমােরচালকরা 
TRANSalert ইমমইমলর যর্য সাইর্ আপ করমত পামরর্ ো সমগ্র থ্রুওম  যমুে সিনমশষ ট্রাবফক পবরবস্থবত প্রদার্ 

কমর এই বলঙ্ক www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml অ্র্ুসরণ কমর। বরম ল-োইম আপমডমের যর্য, 
স্টমােরচালকরা থ্রুওম  ও বর্উ ই মকন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রাবফক পবরবস্থবত প্রদশনর্কারী ইিামরবিভ মযাপ স্টদেমত 

েুইোমর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ করমত পামরর্ অ্থিা www.thruway.ny.gov বভবযে করমত 

পামরর্।  

  

স্টনাপ্লাও  ণ্টা  প্রা  35 মাইল গবতমত চমল -- ো অ্মর্ক স্টেমত্র্ই বলমে রাো গবতসীমা স্টথমক কম -- এটি বর্বিত 

করার যর্য স্টে েোমর্া লিণ োমত গাবে চালামর্ার স্টলমর্ থামক এিং রাস্তার িাইমর েবেম  র্া পমর। 

স্টমােরচালকমদর যর্য সিমচম  বর্রাপদ যা গা হল স্টনাপ্লাও এর স্টিশ স্টপেমর্ স্টেোমর্ রাস্তা পবরষ্কার ও স্টেোমর্ 

লিণ প্রম াগ করা হম মে।  

  

বর্উ ই কন  স্টেে পুবলশ (New York State Police)  

েবতগ্রস্ত এলাকা  প্রম াযর্ী  অ্বতবরক্ত স্টসর্া বর্ম ামগর যর্য স্টেে পুবলশ প্রস্তুত। চার চাকার োর্িাহর্, 

স্টনামমািাইল, এিং ইউটিবলটি োস্ক োর্িাহর্ সহ বিমশষভামি বতবর স্টেে পুবলমশর সমস্ত গােী অ্বিলমম্ব 

সহা তার যর্য বতবর এিং প্রস্তুত রম মে।  

  

বডপােন মমি অ্ি এর্ভা রর্মমিাল কর্যারমভশর্ (Department of Environmental Conservation)  

বডপােন মমি অ্ি এর্ভা রর্মমিাল কর্যারমভশর্ পুবলশ কমনকতন া, ফমরে স্টরঞ্জাসন (Forest Rangers), 

যরুবর িযিস্থাপর্া (Emergency Management) কমী এিং অ্ঞ্চমলর কমীরা সতকন  আমের্ এিং পবরবস্থবতর 

উন্নবত পেনমিেণ করমের্ এিং ঝমে আক্রান্ত হমত পামর এমর্ এলাকাগুবল সবক্র ভামি েহল বদমের্। 

স্টনামমািাইল ও ইউটিবলটি োর্সহ বিদযমার্ সকল সংস্থার্ স্টেমকামর্া যরুবর পবরবস্থবতমত সহা তার যর্য প্রস্তুত 

আমে।  

  

যর্মসিা অ্বিদপ্তর (Department of Public Service)  

যর্মসিা অ্বিদপ্তর স্টসিা সংস্থার বসবর্ র বর্িনাহীমদর সামথ স্টোগামোগ রােমে এো বর্বিত করার যর্য স্টে তারা 
োমত ঝমো আিহাও া স্টমাকামিলা  প্রস্তুত থামক, এিং তারা স্টসিা সংস্থাগুমলার ঝে-প্রস্তুবত প্রমচিা বর্বিেভামি 

পেনমিেণ করমি োমত স্টলাডমশবডং েতো সম্ভি কমামর্া ো  এিং বিদযুৎ সংমোগ দ্রুততার সামথ পুর্:প্রবতষ্ঠা 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=541a2138-0839c6e3-5418d80d-0cc47aa8c6e0-c1d97988bd5bc1ae&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=f60de252-aa2bda6c-f60f1b67-000babda0031-0726b4129a6563ed&u=https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
http://www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

করা ো । স্টসিার িযা াত  েমল তা সিনবর্ম্ন রাোর যর্য বিদযুৎ ও গযাস ইউটিবলটি ও স্টভবরমযামর্র 

(Verizon) মমতা স্টেবলমোগামোগ স্টসিা প্রদার্কারীরা অ্বতবরক্ত কমী বর্ম  প্রস্তুত আমে।  

  

বর্উ ই মকন র উপমোগী স ংস্থাগুমলাত প্রাম  5,000 যর্ কমী পবরমষিা পরু্িনহামলর কামযর যর্য প্রস্তুত রম মে, 

োর মমিয িবহরাগত লাইর্ ও গাে কাোর কমীমক এই  ের্া  সি স্টচম  েবতগ্রস্ত এলাকা  স্টমাতাম মর্র যর্য 
বর্ম  আসা হম মে। ইউটিবলটিগুবল সতকন  রম মে এিং ঝমের বিকাশ েুি মমর্ামোগ বদম  পেনমিেণ করমে এিং 
স্টেোমর্ প্রম াযর্ পরু্ঃস্থাপর্ কমী বর্ম াগ করমি। অ্বিদপ্তমরর কমীরা ঝমের সম  ইউটিবলটিগুবলর প্রমচিা 
পেনমিেণ করমত থাকমি।  

  

বিদযুৎ িযা ামতর স্টেমত্র্ ইউটিবলটিগুবল বদমর্ 24  ণ্টা কায করার যর্য প্রস্তুত এিং প্রম াযর্ হমল তামদর যরুবর 

প্রবতবক্র া পবরকল্পর্া িাস্তিা র্ করমি, োর মমিয রম মে লাইফ-সামপােন  ও অ্র্যার্য যরুবর অ্িস্থার 

কামোমারমদর সামথ স্টোগামোগ করা।  

  

মহার্গর পবরিহর্ কতৃন পে (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  

MTA এমযবিগুবল - এিং বর্উ ই কন  বসটি ট্রাবিে (NYC Transit), লং আইলযাে স্টরইল স্টরাড (Long Island 

Rail Road), স্টমমট্রা-র্থন স্টরইলমরাড (Metro-North Railroad ) এিং MTA বব্রমযস এিং োমর্লস (MTA 

Bridges & Tunnels) - তামদর পবরমষিার এলাকা  সি স্টচম  িে তুষারপামতর যর্য প্রস্তুত হমে সেযা 9ো 
এিং স্টভার 4 স্টের মমিয।  

  

প্রবতটি MTA এমযবি আিহাও া পবরবস্থবত পেনমিেণ করমে এিং দরকার মমতা পবরবস্থবতর স্টমাকামিলা করার 

যর্য কমী ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করমে, োর মমিয রম মে তুষার ও িরমফর সামথ লোইম র সরঞ্জাম স্টেমর্ বড-

আইসার স্টট্রর্ বতবর রাো। বকেু রেণামিেণ, স্টমরামবত এিং অ্র্যার্য বর্মনাণ প্রকল্প হ ত রবিিার সেযার 

স্টগাোর বদমক স্টশষ হমি ঝমের প্রস্তুবত এিং তার প্রবত প্রবতবক্র া িযক্ত করার যর্য। প্লযােফমন, বসাঁবে এিং 
অ্র্যার্য স্টেশর্ এলাকা  লিণ ও িালু প্রম াগ করা হম মে এিং প্রম াযর্মমতা পরু্ঃপ্রম াগ করা হমি, এিং 
সািওম  ও কবমউোর স্টরল ট্রযামক সুইচ বহোর সবক্র  করা হমি। গ্রাহকমদর মমর্ কবরম  স্টদও া হমি ভ্রমমণর 

যর্য অ্বতবরক্ত সম  পবরকল্পর্া করমতা এিং প্লযােফমন, ও াকওম মত চলার সম  সতকন  থাকমত এিং বসাঁবেমত 

হাাঁোর সম  হযাে স্টরবলং িমর রােমত।  

  

বর্উ ই কন  বসটি ট্রাবিে এিং MTA িামসর যর্য, সমস্ত 40-ফুে স্থার্ী  িাসগুবল সকামলর পবরমষিার যর্য 
বর্ম াগ করা হমি এিং 26টি িরফ-প্রবতমরামির ট্রাকগুবলর সি কটি কতন িযরত থাকমি েতেণ র্া তামদর আর 

প্রম াযর্ থামক।  

  

প্রবত বমবর্মের আপমডমের যর্য, কামোমারমদর MTA-এর ওম িসাইে https://new.mta.info বভবযে করা 
উবচত, MYমো স্মােন মফার্ অ্যাপ িযিহার করা উবচত, এিং/িা ইমমইল িা েুদ্র িাতন ার যর্য সাইর্ আপ করা 
উবচত এোমর্ https://protect2.fireeye.com/url?k=57cb24bc-0be8c367-57c9dd89-

0cc47aa8c6e0-96188d25f26d0d25&u=http://www.mymtaalerts.com/.  
  

বর্উ ই কন  এিং বর্উ যাবসনর িন্দর কতৃন পে (Port Authority of New York and New Jersey)  

স্টপােন  অ্মথাবরটি বিমার্িন্দর সহ সকল ফযাবসবলটিমত কমী ও সরঞ্জামমর বিসৃ্তত প্রস্তুবত গ্রহণ কমরমে। যাবসন 
বসটীমত মূল এমামযন বি অ্পামরশি স্টসিার (Emergency Operations Center, EOC) োরা সমস্ত স্টপােন  

https://new.mta.info/
https://protect2.fireeye.com/url?k=0cf53089-50d6d752-0cf7c9bc-0cc47aa8c6e0-13881fd7abb6b20a&u=http://www.mymtaalerts.com/
https://protect2.fireeye.com/url?k=0cf53089-50d6d752-0cf7c9bc-0cc47aa8c6e0-13881fd7abb6b20a&u=http://www.mymtaalerts.com/


 

 

অ্মথাবরটীর স্টফবসবলটিগুবল এিং তামদর সংবিি EOC গুবল স্টদোমশার্া করো, সবক্র  করা হমি সেযার ঝমের 

পুমরা সম  কাল অ্িবি। এমযবিটি অ্িস্থার পেনমিেণ করমত থাকমি সমূ্পণন অ্ঞ্চল যমুে, বিমশষ র্যর রােমি 

সম্ভািয িরফ বতবর হও া এিং িাতামসর অ্িস্থার যর্য। বকেু এ ারলাইর্ লাগাবডন  া (LaGuardia 

International Airport) ও যর্ এফ. স্টকমর্বড আন্তযন াবতক বিমার্িন্দমর (John F. Kennedy 

International Airport) ফ্লাইে িাবতল করমত পামর এই পূিনার্ুমামর্র কারমণ সকল োত্র্ীমদর বর্মযমদর 

কযাবর ামরর সামথ বমবলম  বর্মত এিং অ্বতবরক্ত ভ্রমমণর সম  হামত রাোর যর্য উৎসাবহত করা হমে।  

  

িতন মামর্ আমামদর 500টিরও স্টিবশ সরঞ্জাম আমে আমামদর বিমার্িন্দমর আসন্ন বদর্গুবলমত োই স্টহাক র্া স্টকর্ 

তার স্টমাকাবিলা করার যর্য, োর মমিয আমে স্টমল্টার ো 500 ের্ িরফ প্রবত  ণ্টা  তরল করমত পামর এিং 
এমর্ প্লাউ ো 40 মাইল প্রবত  িা  িরফ পবরষ্কার করমত পামর।  

  

োমর্ল, স্টসতু এিং িাস োবমনর্ালগুবলমত, স্টপােন  অ্মথাবরেিা িাসোত্র্ীমদর বিমশষ ভামি অ্র্ুমরাি করমে স্টে 

মযার্হাের্ িাস োবমনর্ামল োও ার পূমিন তামদর কযাবর ামরর সামথ স্টোগামোগ কমর স্টর্ও া স্টেমহতু পবরবস্থবতর 

কারমণ অ্মর্ক সরকাবর স্টিসরকাবর কযাবর ার স্টসিা বিলম্ব িা িাবতল করমত পামর। প্রথম তুষারপামতর দইু 
 ণ্টা পূমিনই এমযবির চারেিা স্টসতুর রাস্তা অ্ংশগুবলমত িযিস্থা স্টর্ও া হমি। আিহাও া পবরবস্থবতর উপর বভবত্ত 

কমর এমযবি তার স্টসতু ও োমর্লগুবলমত গবত ও অ্র্যার্য সীমািদ্ধতা আমরাপ করমত পামর। িতন মামর্, স্টসতু ও 

োমর্লগুবলমত আমামদর 90টিরও স্টিবশ তুষার সরঞ্জাম রম মে।  

  

বর্রাপদ র্াত্রা 
বর্রাপদ ড্রাইবভং এর বকেু সিমচম  গুরুত্বপূণন পরামশনগুবলর অ্ন্তভুন ক্ত হল:  

• েের্ শীতকালীর্ ঝে আ াত হামর্, তের্ প্রম াযর্ র্া হমল ড্রাইভ করমির্ র্া।  

• স্টসতুগুমলা  সািিার্তা অ্িলম্বর্ করুর্ স্টেমহতু িরফ স্টসোমর্ রাস্তার স্টচম  দ্রুত যমাে িাাঁমি।  

• স্টভযা পাতা রাস্তামক বপবেল করমত পামর, তাই েের্ই সামমর্ তামদর একো সূ্তপ আসমি, তের্ 

আমরা িীর গবতমত গাবে চালামর্া গুরুত্বপূণন।  

• আপর্ামক আিবশযকভামি ভ্রমণ করমত হমল, এো বর্বিত করুর্ স্টে আপর্ার গাবেমত কম্বল, 

স্টিলচা, ফ্লযাশলাইে ও অ্বতবরক্ত িযাোবর, অ্বতবরক্ত গরম কাপে, এক স্টযাো ো ার স্টচর্, 

িযাোবর িেুার তার, সহময শবক্ত প্রদার্কারী োিার এিং বডসমট্রস ফ্লযাগ বহমসমি িযিহার 

করমত উজ্জ্বল রমের কাপমের মমতা টিমক থাকার সরঞ্জামাবদ থামক।  

• আপর্ার েবদ একটি িযিহার উপমোগী স্টসল স্টফার্ িা অ্র্যার্য স্টোগামোগ েন্ত্র স্টেমর্ েু-ওম  

স্টরবডও থামক, তাহমল িযাোবর চাযন  বদম  রােুর্ এিং ভ্রমণ করার সম  এটি আপর্ার সামথই 
রােুর্। আপবর্ েবদ স্টকাথাও আেকা পমের্, আপবর্ সাহামেযর যর্য স্টফার্ করমত পারমির্, 

উদ্ধারকারীমক আপর্ার অ্িস্থার্ সম্পমকন  যার্ামত পারমির্।  

  

শীতকালীর্ ঝমের সমম  সিমচম  স্টিবশ মৃতুয ও আ ামতর কারণ হল পবরিহর্ দ ুনের্া। গাবে চালামর্া শুরু 

করার আমগ, আপর্ার গাবে োমত িরফ ও তুষারমুক্ত থামক তা বর্বিত করুর্; ভামলা দবৃিশবক্ত ভামলা গাবে 

চালামর্ার চাবিকাঠি। স্টকাথা  স্টকাথা  থামমির্ তার পবরকল্পর্া কমর বর্র্ এিং দইু গাবের মমিয দরূত্ব িযা  

রােুর্। অ্বতবরক্ত সতকন  থাকুর্ এিং মমর্ রােমির্ স্টে িাতামস থাকা তুষামরর কারমণ স্টোে বশশুমদর স্টদো র্াও 

স্টেমত পামর। সিসম  রাস্তা ও আিহাও ার পবরবস্থবতর সামথ বমবলম  আপর্ার গবত ঠিক করুর্।  

  



 

 

সি রাস্তার স্টমােরচালকমদর যর্য এো যার্া গুরুত্বপূণন স্টে স্টনাপ্লাও  ণ্টা  35 মাইল পেনন্ত গবতমিমগ চমল ো 
অ্মর্ক স্টেমত্র্ই বলবেত গবত সীমার স্টথমক কম, এটি বর্বিত করমত স্টে েোমর্া লিণ ড্রাইবভং স্টলমর্ থামক ও 

রাস্তা  েবেম  র্া পমে। িারংিার ইিারমেে হাইওম মত, স্টনাপ্লাও পাশাপাবশ কায কমর, স্টেমহতু অ্মর্কগুমলা 
স্টলর্ একসামথ পবরেন্ন করার এো সিমচম  কমনেম ও বর্রাপদ উপা ।  

  

এোোও স্টমােরচালক ও পথচারীমদর এো মাথা  রাো উবচৎ স্টে স্টনাপ্লাও ড্রাইভারমদর দবৃিসীমা সীবমত থামক, 

এিং স্টনাপ্লাও এর আকার ও ওযর্ স্টকৌশমল ও দ্রুত থামামর্া কিকর কমর স্টতামল। স্টনাপ্লাও এর স্টপের্ স্টথমক 

িরফ ওোমর্া অ্তযবিক ভামি দবৃিশবক্ত হ্রাস করমত িা স্টহা াইেআউে অ্িস্থার কারণ  োমত পামর। 

স্টমােরচালকমদর স্টনাপ্লাও স্টক পার কমর োও ার স্টচিা িা স্টপেমর্ েুি কাোকাবে োও া উবচৎ র্ । 

স্টমােরচালকমদর যর্য সিমচম  বর্রাপদ যা গা হল স্টনাপ্লাও এর স্টিশ স্টপেমর্ স্টেোমর্ রাস্তা পবরষ্কার ও লিণাক্ত।  

  
###  
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